
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0025699-98.2009.815.2001 — 6ª Vara Cível da Capital.
Relator    : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
Apelante   : Waleska Ferreira Alexandre.
Advogado : Edgar Smith Neto (OAB/PB 8223-A).
Apelado    : Banco Finasa S/A.
Advogado : Elísia Helena de Melo Martini (OAB/RN 1853).

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISÃO  DE  CONTRATO. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA.  IRRESIGNAÇÃO.  ÔNUS 
PROPORCIONAL.  MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS 
ADVOCTÍCIOS.  IMPOSSIBILIDADE.  VALOR 
ARBITRADO COM EQUIDADE. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO.

—  Verificada  a sucumbência recíproca,  impõe-se 
a divisão proporcional  dos ônus sucumbenciais,  nos termos do artigo 
21 do CPC/1973. (TJMG; APCV 1.0133.12.004689-0/001; Rel. Des. 
Tiago Pinto; Julg. 13/10/2016; DJEMG 21/10/2016) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes  autos  acima 
identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Colendo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  negar 
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Waleska  Ferreira 
Alexandre contra a sentença de fls. 158/167 proferida nos autos da ação de revisão de 
contrato ajuizada em face do Banco Finasa S/A, julgando procedente em parte o pedido 
exordial.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 169/172v),  sustenta 
que não deveria ser fixado honorários de forma recíproca e pugna pela majoração da 
verba.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 175.

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%2021&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart21
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%2021&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart21


A Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 180/181, não 
opinando no mérito porquanto ausente interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório. 

Voto.

In  casu,  as  razões  do  apelante  foram parcialmente  acolhidas, 
havendo apenas a exclusão, no contrato, da tabela  price e a restituição do montante 
pago com a incidência desse método, de forma simples. Os demais pedidos referentes à 
redução dos juros remuneratórios, redução dos juros de mora, abstenção de inscrição em 
cadastro de inadimplentes e liquidação antecipada foram julgados improcedentes. 

Diante  dessa  circunstância,  outra  medida  não  há  senão  o 
reconhecimento da sucumbência recíproca, não podendo o promovido/apelado suportar 
integralmente o ônus da sucumbência. 

Desta feita, bem decidiu o magistrado pelo rateio dos honorários 
advocatícios fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) — quantia esta a ser rateada 
pelos litigantes em favor dos causídicos —; bem como o rateio das custas processuais, 
neste  caso,  observando-se  a  gratuidade  em  favor  da  autora/apelante,  nos  mesmos 
moldes do que dispunha, à época da prolação da sentença, o art.21 do CPC:

Art.  21.  Se  cada  litigante  for  em parte  vencedor  e  vencido,  serão 
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles 
os honorários e as despesas.

No mesmo sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA.  DIVISÃO  PROPORCIONAL  DOS  ÔNUS 
SUCUMBENCIAIS.  ART.  21  DO  CPC/1973.Verificada 
a sucumbência recíproca,  impõe-se  a divisão proporcional 
dos ônus sucumbenciais,  nos  termos  do artigo  21  do 
CPC/1973. (TJMG; APCV 1.0133.12.004689-0/001; Rel. Des. Tiago 
Pinto; Julg. 13/10/2016; DJEMG 21/10/2016) 

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência 
da sucumbência recíproca no caso em tela.

No tocante ao pedido de majoração dos honorários, verifica-se 
que o caso concreto não justifica um aumento da verba, estando adequado o montante 
fixado, notadamente considerando o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É como voto.

Presidiu a  sessão o Exmo.  Sr.  Des.  Saulo Henriques  de Sá e 
Benevides.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides  (relator),  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  juiz  convocado  para 
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substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.

Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura 
Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação Cível nº 0025699-98.2009.815.2001 — 6ª Vara Cível da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Waleska  Ferreira 
Alexandre contra a sentença de fls. 158/167 proferida nos autos da ação de revisão de 
contrato ajuizada em face do Banco Finasa S/A, julgando procedente em parte o pedido 
exordial.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 169/172v),  sustenta 
que não deveria ser fixado honorários de forma recíproca e pugna pela majoração da 
verba.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 175.

A Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 180/181, não 
opinando no mérito porquanto ausente interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 31 de outubro de 2016

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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